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Desacord 

o perioadă in viaţă, când ne 
de realitate şi ne cteem o 

aparte. Tot ce,; nobil, tot ce i 
gaStşte un ecou puternic in sufle· 

Este perioada tinereţii. 

li acest timp, ne cteem reguli, ne 
maxime de conduită, care sunt 

numai cât trăim in lumea ima· 
de noi. Toate aceste reguli, puse 

în contact cu societatea, dau 
desastruoase. Intre lumea gân~ 

~ noi şi realitiltea este diferenţa 
IWlil~(lJ't.J acel desacord, de pe urma 

simţim un desgust de 'Viaţă. 

gândit că nu trebue să ne min
. ,. pe alţii, că nu trebue să ne 

unii pe alţii, că trebue să ne 
unii pe alţii. 

l'/ilII~C10IŞ" acestor reguli, incepem să 
cu sfinţenie,· dar puţini 

care au tăria morală de a 
o ,,;aţă intreagă. Ne înşelăm 

C1ind ne închipuim că oamenii, 
consideră coroana creaţiunei lui 

sunt buni din fire. Nu. 
'llint, te înşeală, te exploatează 

nu replici cu aceeaşi măsură, 

'/Iii/ocul . societăţii de azi, nu li
deei este vinovată, când cade 

predestalul, pe care şi l-a cruat. 
în timp de furtună, când 

ridică valuri uriaşe, cu tendinţa 
limici tot ce găseşte in cale. cu 

1 r.u este vinovată o corabie. care 
să în frunte elementele des 

I ale naturii şi a ajuns Ia ţărm 
Cu nimic nu este vinovat o 
a ajuns Ia ţarmul vieţii sale 

Cl\It:i,nraUa dintre oameni sunt cre' 
aluat moale, în care sOJ 

modeleaza cu uşurinţa Jorma 
. sunt oamenii cu voinţa de 
în care dintele societăţii nu 

Sunt de admirat aceştia 
lor de a dăltui in soci· 
bune şi nobile. cu _tât 

cu cât culmile, pe care se 
ce sunt reci. sunt lipsite de pIă 

\u parea deci că regulile morali
nicio valoare În societate. Nu. 

la baza societăţii trebue să 
regulile moralitaţii însă 

atunci au valoare- general va
;cind sunt respectate de toţi in
. cart compun societatea, pen· 

caz contrar, ne înşelăm unii 
mdsurând cu greutăţi diferite. 
greutăţi falşe, te supără, cand 

iţi inspiră desgust pentru 
nobil in tine şi nu e de mira· 
alunecam În jos, in loc să ur
continuare, drumul in sus. Nu 
. că omul superior este un 
~ll izolat de societate. 

Phaedrus 

-- -

Anchetele noastre 
-EE 

DaUI t OCHI ALBASTRI 
Patruzeci de oarbe cântă de ochi albastri -

o vizita la aşez8mânful de oarbe 
din Arad nu e un evenIment de 
toale zilele. pentru că omul să
nlitos, cu ochIi limpezI, primitori ai 
tuturor frumusetilor vietii. se simte 
slrein. se simte jenat de ochii sai 
in lumea inhlnecată, neagră, lipsită 
de lumina a celor 42 fete adiipos
Ufe În clădirea din str. BllTitiu. Cu 
slmtământuJ straniu al omului ce In
tra in necunoscut am păşit pe 
poarta larg deschIsă II aşez6mânfu· 
lui de oarbe. O curte mică plini 
de verdeală, pomi şi alei curate 
ne-au intâmpinef zâmbtfoare. In fund 
un gard de scândurJ, la margine cu 
o uşă pe care tocmai eşeau douii 
fete. S.guran'd mersului ,1 perfec
fui slml de orientare nu arătsu __ di 
ar fi lIpsite de lumino ochilor. In 
primul moment nici nu 8m bănuit 
că sunt oarbe. Dar uniforma cenu
şie arăta că apartin aşezămânfuiuf. 
Am trecut prin uşa semnalată de e· 
şlrea fetelor, ajungând intr'o curte 
aproape rotundă. In mijloc o ro. 
fondă de flori cu un pom stufos. In 
jur, grupuri de 2-3 oarbe se plim· 
bau in cerc. Şi aci am avut adevă
ratul ftsped al unui orb În mers: 
imobilitatea capuluI in cursul plim
bărII Je dăde8 un straniu aspect de 
fanlome inIănluile.. Dar În p1imbare 
linia cercului o respectau până la 
milimetru. 

Am părăsit curtea de plimbare, 
revenÎnd în prima unde am fost in~ 
lâmpi06t de dna Cărpinişan, profe 
soara de limba română a fetelor, 
de dnU Ion Grama directorul aşe
zămânlului şi Ing. R. Cărpinişan, 
preşedintele ftsociatiei pentru aju· 
torarea oarbelor, 'cari ne·au insolit 
in vizita făcută aşezllmântului. 

Am frecut. prima dată. prin cele 
trei dormitoare curate şi ordonllte, 
apoi În atelierul aşezămânfului. Aici 
oarbele, cu o pricepere şi o dex· 
teritate, rar Întâlnltă chiar la oame
nii sănătoşi. lucrează diferite lucrări 
ca: perii de haine, de ghete, bidl
nele pentru spoit, scaUne împletite 
cu trestie v:enez8, etc_ Toful se face 
rapid şi precis. Clilitafea produse. 
lor e superioară. Un singur păcat 
există numai: produsele nu pot fi 
valoriflcllte din cauza concurentei 
..ce o tac fabricile şi a unui maga
zin mlnoritftr al cărui proprietar
mori acum-a fost orb, astfel că 
maQazinul e cunoscut sub numele 
de .magozinul orbilorM

• Indolenta 
publicului arlidan con'ribue 'II ea 
ca produsele oarbelor din str. BarJ
jiu si nu aducă nimic. Căci daci 

fabricatele oarbelor s'ar vinde, câş
Hgul net realizat ar pulea fi Între
buintat pentru achlzitfon.rea unor 
lucrări destinate distractiel lor, In 
care sunt atât de sărace. 

Din atelier am trecut in sala de 
expozitIe, care serveşte şi de birou 
directiunl/... Aici în afară de Reril, 
bidinele şi scaune împletite, am mai 
vazut ffuri artificiale, daniele. fileun, 
etc. toale confectionate de mânile 
inteligente ale oarbelor. Nimfc din 
lucrurile expuse nu las6 să se vadă 
că sunt lucrate de femel cari nu 
.ăd lumina zileft nici 1Ilbastrui ceru
lui de vară, nici lidiritul stelelor In 
duTclle noplt de primăvară ...• 

- Cum traesc ollrbele 1 am În
f~bal pe directorul aşezământului. 
Şi mi a răspuns: 

- Inlre sale de clasă, atelier. o~ 
rele de muzică şi orele de plim
bare. In sala de clasa li se predau 
cunoşlin'e generale. limba română. 
aritmeUcil, etc. Toate, bine inteles 
cu olfabelul 8raU e. Sunt unele din
tre fete tobă de carle. Citesc foarte 
mult şi unele dintre ele sunt in co~ 
respondentă regulatii cu oarbe din 
diferite 16ri ale Europei.. In atelier 
afi văzul ce fac, le·ati vazut şi la 
plimbare. Sunl sigure şi pe treptele 
ce duc din curte la etaj, aleargă ca 
nişte copii sburdalnici 

- Cine sustine aşezămAnlul '1 
- Este sustinut de ministerul să-

nătăfU şi ocrotirllor sociale, care 
Ile acordă o rolie de 14 lei zilnic 
de fiecare oarbă. Dm această sumă 
absolut suficientă, lntretinem. cât se 
poate de bine. cele 42 oarbe de 
aici. Singurul lucru ce ne.ar mai 
trebui, ar fi o clădire mai mare in 
care să amenajem ateliere mai vasle 
şi paturi mai mulle şi doui permise 
lIbere pe autobusele oraşului pen
tru a 'rimite cu ele oarbele la spi
tal la vizita medicală. Acum se duc 
s!ngure. prin ploaie şi vânt, prin o
glomeratia şi nebunia circu1aliei mo· 
derne, ceiace vefi recunoaşte nu 
este un lucru plăcut şi uşor pentru 
ele. Şi ne-ar mai trebui concursul 
publiculuI care să cumpere produ
sele oarbelor noastre... şi. a inche
iat directorul lămuririle, după cum 
vedeti, modeste şi putIne şi 1lQ, greu 
de Îndeplinit dacă se pune un pic 
de bunăvoinlă . 

DIn sala de expozitie am frecllt 
in sala de muzică. Oarbele În mare 
parte erau adunote şi înşiruite pe 
Irei rânduri: vroiau si cânte Cum 
au cântat atâlea rânduri În Cale
drală şi prin biserIcile din satele a
proplftle Aradului. 

Una dlnlre ele se aş6z8. cu miş
cări sigure, la harmoniu şi dă 10-
nul: un Tatăl nostru impresionant. 
Un accent Indufoşetor: ,. vie impi
riiffa Ta-. Da să vfe Imparatia Lui 
pentru ele. ca cel pulin Acolo si 
vadi şi ele şi să se bucure de lu
mina ce Dumnezeu o varsă peste tof. 

Urmeaza două cânfece ruse,U, a
companiale de trei oarbe cu ghIfar~ 
apoi, ca incheere Un cântec tragic. 
Tragic pentru ele şi sfâşietor p~n
Iru noi. Nu prin contInutul lui, cf 
prin faptul că e cântft' de oarbe. 
Cântecul e: .Am lllbit doi ochi al .. 
bast,i"', .. 

Ce ştiu ele cum sunl ochii al· 
bastrl sau ochii negri '1 Cunosc ele 
fericirea d~ o. iubi doui ochi elbes
Cri ca cerul sau negri ca mural 
Au ele dreptul şi puUnfa de a tubl~ 
Nu cunosc, nu pol şi Il'au dreptul... 
Dar romanla a tos. cântata atât de 
frumos, alât de impresIonant şi de 
emotionant. Încât ceasur! intregI am 
fosl urmărit de imaginea grupului 
de oarbe, nemişcate. cu fata shm 
de piatră, ce CiÎnlou de ochi al· 
bastrl., 
Că oarbele cAntă. e meritul pă. 

rintelui Virgil Lugojen care din dra
goste pentru ele le·a Instru!t şi le 
Instrueşte încă, fără nici un fel de 
remuneratie. 

Am plecat târziu, după ce ml·au 
spus că se simt hine şi sunt tra
tate omeneşte, că le.ar 'mai trebui 
Instrumente muzicale; em plecof, 
Impresronant profund de toate lu
crurile văzute şi auzite. lucruri pe 
cari multi oamenJcu ochi senăfoşj. 
IlU sunt in stare să le focă. 

(s. m) 

larăş deosebire 
001 prieteni, mergând pe stradă, 

s'au încrucişat cu un domn, pe care 
unul din ei il s6Jută cu multă bu .. 
cocie. 

- Il eunoş«? il intrebă celalt. 
- Cum să nu-l cunosc 1 răspun· 

se primul. E salvalorul fratelui meu. 
M& inchin la el ca la o icoane I 

- BesUa! exclama celalt. MI.a 
băgat soacra'n pămânl. De l'aşl ve
dea ars de viu. 

Deosebire 
- Ce deosebire e Între Un ac

cidenÎ şi o nenorocfre 1 
- Când iti cade soacra din tren 

e accident: dacă nu-şi rupe gât~ 
e o nenorodre. 
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O, VICTOR BERCE'NU, 
nu mai este reprezentan
tul gazRtei "BRAVO 1" la 
Oradea. Priit urmare ori
ce angajamente, sau in. 
casiri f~ cute tit numel. 
gazetei "Bravo 1" d. VIC
TOR BERCEANU~ nu vor fi 
recunosoute. 

Gurahonţ 

La târguI de ţară din Gurahonţ 
şi'a făcut apariţia ăI cu şcoala de 
propagandă ţărănista din Pleşcu
ţa, candidat de consilier judeţan 
şi căzut cu triumf, desfăşurându' 
şi activitatea - bine nţeles după 
ce a golit cu câteva pahare mai 
mult. La un moment dat ne po· 
menirăm că este clientul a lor 6 
jandarmi cari il mângăiau aşa ro
Illâneşte. 

Fraţii baptişti n-au nimic de 
zis la asta? 

Almaş 

Alexandru măcefaru 
Şi pescari" şi "ciujariu" 
In catănie a domnit 
Caci el găşte a păzit. 

Puiu Ion la chefuit 
De Al. Ionescu poftit 
Inima i·a ingheţat 
Când parul la'a salutat. 

Bacii Ioani cântăreţ 
Şi Picic" cil glumeţ 
O luară într'o seară 
Dând năvală în camară, -

Sicu e un om bogat 
Al mai mare e din sat 
Are însă un pacat: 
"Lista nu i a câştigat" -

Rezultat neaşteptat 
A luat de curând fiinte. la Berlin, 

o societate pentru indrumarea vii· 
toarelor mame, 
, In legătură cu acestea, amicul 

Karl Dr •. er povesteşte următoarele: 
-.:. Sotia mea, femee inteligentă, 

dSf foarle curioaso, s'a Înscris în 
această societate, deşi dela Dr~sda 
unde locuesc, până la Berlin e o 
cale destul de lungă. 

Trei luni m'a Insel in ... paza ma
mel·soacre şi la intoarcere era atât 
de bine •.• initiata incât ramasese ... 

- Extaziată 1 
- Aşi 1 Insărclnată. 

Nădlac 

- Suntett curioşi să ştim ce mă
suri au luat şefii organizaţiei guver~ 
namentale din Arad, contra .repre· 
zentanţilor" lor din Nădlac, cari o 
feşteliră aşa urit în alegeri. Tot mai 
au încredere în ei? 

- Se spune că sala casieriei dela 
primărie, este locul de întâlnire-cu 
slovace a mai multor mahări dela 
dela conducerea oraşului t,.. 

- Birăul e tare năcăjit pe noi şi
după cum suntem informaţi - îşi va 
da demisia. 

... Ce bine ar fi! 
- Ilie Cotoraci ne roagi să ară· 

tăm că nici nu cunoaşte slovaca de 
care am vorbit. 

... Se poate că am făcut ceva.. con~ 
fuzie ! 

- Popa (Ras putin) Nicolae, cere 
250.000 lei daune pentrucă l-am ca
lomniat 1 

Deh, trebuie să inzestreze pe Ani, 
cika, cu ceva l... 

- Un vădUT proaspăt, vrea să se 
însoare. Pe aceia, se care i·au căzut 
ochii o invită la el să i prepare ... li 
cheor. 

... Numai că până azi n'a beut ni
mic, pentrucă "aceia" nu-i dă nici 
o atenţie. 

- Don şef de post, de când cu 
Comlăuşul a mai slăbit vre'o 3 kile ... 

- Pan Dr. Ivan Bujna s'a mai po· 
tolit, de când cu prelungirea opo 
ziţiei pentru internaţional-ţărănişti, 

Agrlş 

O bună parte din meseriaş ii de 
aici nu au brevete şi cu toate ace
ste lucrează nestingheriti in văzm 
autoritălilor comunale. De ce asta? 
Pentrucă un ferar clandestin pJtco
veşte gratuit caii dlul primar ;un 
pantofar fără brevet "tăJpueşte- in 
cinste pantofii dlui subnotar, iar 
subprlmarul este incredintat cu hră
nirea !apilor şi prinderea puilor de 
urşi .•• Şi aşi mal departe, in timp 
ce meseriaşil cu brevete, cari plă
tesc Impozite grele pentru meseria 
ce o exercită, o duc greu· Greu de 
tot. •. Nu s'ar putea face ceva 
contra celor clandestin! şi in favo
rul celor cu scrisorile in regulă? 

De pe Mureş 
Un preot de pe valea Mureşului, 

nationalist nevoIe mare, partizan 
înfocat at dlor Cuza şi Goga, trăeşte 

in duke şi armonioasă prietenie cu 
iidanii dela o mare intreprindere 
forestieră. Ştitl popa nost vrea, să 
impace şi capra şi varza, adică să. 

fie şi cu sufletu'n rai şi •.• Ehe 
părinte, la grea treabă te·ai apucat.! 

AVIZ 
S. cauti mecanici ro

mâni, speciali,ti in auto
buse I 2 (doi) la garajul 
de autobuae C. FII R. Arad 
t;i I (unul) .a garajul din 
Timi,oara. Pentru anga
jare ,i probll .e vor a
dresa la I Centrul V Auto
buse, unde vor primi infor
maţiuni compleete. 

Directia, C. F. B. 
Seet'~ Âu'obuse Ma V . .Arad. 

o ch estle cu... pălării! .•. 
După cum se ştie, in Elvetia, in 

orăşelul Nyon, s'au Intrunit in COn
ferintă reprezenJantli marilor puteri 
pentru 8 se pune de acord asupra 
asigurării liniştei în Marea Medite
rană. 

La această conferinţă, d. Eden 
ministrul de externe al Angliei, a 
declarat, Între altele şi următoarele: 

"Dacă nU vor fi aplicate hotărâ· 
rle acestei conferinte, îmi mănânc 
pZilaria" 1 • 

Declaratia aceasta este o inova
tie in materie de polttică şi in dl
plomelie. 
Vă inchipuiti ce ecou ar avea o 

declaratie a dlui Mihalache, con
cepută În spiritul Insular al d·lui 
Eden: 
"Uacă nu voiu fi la pulere tn 

termen de trei luni imi mănânc 

poalele dela căm aşa /1 t. 
Sau Il dlui Vai da: 
"Dacă nu reuşesc să apUc in de~ 

curs de patru lunt principiile luI 
"numerus valahtcus· imi sfarm pipa 
şi.o miinânc in loc de papricaş"!. 

Ori a dlui Maniu: 
"Intru cât preten1iunile mele juri

dice in materie de constitutionalism 
nu vor fi realizate imi voiu fierbe 
gulerul şi-l voiu mânca" 1. 

Sau drului Lupu: 
.Mii de nu se va realiza frontul 

popular îmi bea cravata 1-
, Am lăsai la urmă pe d. O. Tă
tărăscu. Dsa Imitând pe d. Eden ar 
~~ad~: . 
.Dacă nu ml se incredintează şi 

pe mai departe puterea in mână
me... opet a dramatică fără preaviz 
de 6 luni 1" 

ŞI acum trecând la chQstU mai 10-
cal:e> ... dar pe aceste le lăsiim pen
tru sllptămâna viitoare. 

E suficient pentru a:um, sa spu· 
nem că pofta dlui Eden de a-şi 
mânca pălăria creiază un precedent 
primej dios. ŞI noi vom mal insista 
asupra lui, - dupa cum am pro
mis şi mai sus. 

Pâncota 
In legătură cu situaţia necla

ră a jidanUlui Herczka Armin, 
din comuna noastră, s'au sesi· 
zat autorităţile şi - după fa
cerea unei anchete - prefec
tura judetului dă un ordin care 
pune în vedere primăriei să fie 
şters din lista de cetăţenie acest 
individ. 

Ei bine, mCl pana azi, pri· 
marul Chebeleu Lazar, n'a e~ 
xecutat ordinul dat de prefec
tură, cu toate cele zece zile 
ce-au trecut de când le- a primit. 

... Să fie oare asta răsplata 
ca a fost ospătat de jidan prin 
cele mai mari «căîăni» ale Bu
cureştiului, sau vrea să ne arate 
că e mai »tare« ca d. prefect? 

Cititi şi răspânditi 
"Bravo'" 

VI 
luăn Nojiţă scrie: el 

" fri 
-,~ Iacă ma pdnă D.I 

gasI piJ. unu mal Eu 
tcoş şi carie nu 
trămls abolimfn 
nisi după şie Do 
nu drector iotta B~ 
pro\locarte Clş/e 

. _ popa şJela tânar 
nltglu 2/n Nădab oi povestI una 
a/şI glia noi gila orc.ş. Apa lacd 
foncţtonar ein staţia noastrd gl 
eln Arad o cumpărat vo doua 
ei otet şi leo dus la el in cdnl 
rle la tălIfon ingel cu slujba, ., 
un lmpegecat gi mJş:are mal să' 'U! 

glcât DomnII. Manea gila poştă d. 
catle amu lor Iăcut domn mal m Ah, 
cu câceva sace pa lună când o il II 
zut ulag Il impeCfcatu alesta o g ca, 
elt c.dt vun plc ei rdeie gl ştia cda~ 
carie şi mâla zdtăvle numa când Păi 
mniro'Jsa. Şi o tras \10 doud trl ne! 
mazari ş1 abge atunşi so trezil 
ofat şi nu racte. Ciuda ce 10 
nu cred săm fie mi~ nişi pa fi C 
blrdl.l eln fgTlş carle nu şo p, 
abollme.ntu şl nişl ptl popa Nk zif 
gi/a Nadlac. Numa no mal a.ul I 
zâşie ca glighănuşu tat t /o ,e. 
ars oţătll. O baut oma vo două ;~S, 
hare /li apa sa să sptle 0/1 pic JUj1f 
nu io hă.Zndlit la ntmic ta d CI 

gllganuşu iui gi când no mal ~' 
pd. el apel no mai 'şeiut şti a 1 
Dapu ca sel nil fIe numa telgl ,e, 
falel so apucat şi ° Meat In o z.u 
telefonlstalai neşee prav gl inu 0:;' 
mai patut hdznali la nimic ma .' I 

ba 10 mal luat şt muierea la ro ;;UlII 

Iău cd n' ale gnjd gl otat. h' 
- Apu aş mal ave to sd \Id C 1 

elon l1Spăţ şfe iera sa fie lnA .1 
numa li Iă,; pa sdp/amâna şti' : sp 
cd tarei şod şi tarlei cu m!hw. l?e; 
ge aşela tăt îl scriu el ama o se. 
tămână. ce. 

Ordin 'Gan 
:ugl 

Ministerul Educatiei Na1ion Tu 
dat - din nou - o circulară I!u~ 
câtea 1) prin care pune in lE • ~~ 
directorilor de şcoli secundare, ~f~i 

. ~ f '1 .. f • I il interZIca pro eson or sa fiea 
tică Între peretii şco alei, iar al 

.. ~ 1 ' P lor, pe lânga ca e interzice sa it 
politică, nu le este permis să 
nici la... intruniri cu caracter 

, .• Uite dom'le 1 
. Noi nici n'am ştiut că prol 'fie: 
şi elevii aveau dreplul să facă 
litieă în şcoală t 

Penlrucă, circulara este. el 
această privinlă 1... 

Precizlune 

lă 1 

,]ftl 
'~, 
rîc 

Se spune - ofici61 şi par: ~o:. 
- că liutobnele oraşului C ' 
tot la cinci minute. Naturlil, ,JI ~ 
e liber să creadă, însă numftÎ ':i 
la proba contrară. Căci de că 
ori se'ntâmplă cii autobuzele c , cu 
cu ,!oter-vale mari Între ele Şl 1ll1 
incarcate cu pasageri, ca apo'irdl 
diat în urma acestora si Irea'n· 
caravană de autobuze goale ' 
intervale loarte mici. 

. Credem - e glasul opln' 
blice a cere - ca să se regl vi 
teze circulatia lor. E spr~ ;I.u 
primărieI şi folosul că1ălonlOl, .~~ 
aceasta contează 1 •• 

- __ 'II 
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'că e şmecher 
că e la If.ră. acuL s ciuperci, 
două grămezi egale şi, galant, 
. una din ele vecinei 
Vi le recomand 1 Sunl dell· 

. e! Să le mâncaji chiar astă
" friple. 
O-Ia cum le mănâncl il 
Eu am să le găte3c Cu puf. 

!n Da' de ce tocmai mâine 1 
o fiindcă vreau să aflu daca nu 
! IIU fosl otrăvite ... 

Ică neinţelegere 
la 
d voiajor comercial a fost ne· 
'a . ltpetreac;'· o noapte de in
I e Ja un mIc hotel din provincie; 
rd I seu a cântat Întreaga noapte 

ombon. A doua zi pafronul 
l' ,ui I·a intrebat pe nefericitul 
d dadH place trombonul. 
m Ah, nu! exclamă acesta. Mi 
I II mâinile bătând In perete, 
g CI!. tipul de alături să ince. 
ia cdlllă. 
r:d Păi atunci S8 ştri că a fost o 
i neintelegere, Vecinul d.fale 
Ît'~us că ai aplaudat atâta in· 
I &ebuit să repete fiecare bu
l ~ cinci ori. 
o: 
, zlţle şi ",odă 
'ul 

le de mode din Paris au lan. 
~Q~s!nd prilejul expOZitiei care 
Ik ~tuelmente din Paris centrul 
d cjle pentru luriştli din tOlltă 

rochii din lmprimeuri Uus· 
diverse clădiri şi monumente 
e. . 
zugriivile, pe aceste imprf· 

nu orlginale, diferite biserici. tur· 
u el, Arcul de Triumf. etc. 
fă UII inaugurărU, aproape foafe 

le purtau asemenea rochii, 
chiar de 8 doua zi, impri

A .pariziene", au fost aban~ 
,Ia' spre surprinderea generală 
U i~ci6l, a caselor de modă, 
o se Întâmplase 1 . 

ce: parlzienli 6U sesizat ime. 
ru fa umorislidi a nouei mode 
ii permis şi glume putin cam 

le. 
oamnă, observă un glumet in 
~ugurării, atentie că vă aşe-

n Turnul Eifel t 
Iră !lui, mal entuziasl, se adre
y( . cucoane : 
Ire trăiască Arcul de Triumf, 
i I " Îmi place unde e situat. 

S6 paltoane de toarnă 
i'ă ,i Toplieşle 

§PODAR 
AIlAD 

Str. Stroescu 13. 

pe noapte. 
,ă rugam să nu VA gândiUla 
slabe." căci e vorba de un 
'rle -serios. Anume, la u'li
rică din Calea Radnei, in 

ar' :QPlii e numai un om de ser· 
c' cest om singur - precizăm: 

~ om! - sare in a]ulorul 
lai r dacă in cursul noptii li se 
• 'ză insfaiafja electrică. Bine 
~ c' că bietii abonati trebue să 
şi cu ceasurile pâna să le vi
IPol:I,la lumina ce le-o dlslri
'ealnlle eledricianului de ser
Ie ,:n ceasurile astea. abonatU 

lntunerec. Noi am fi de pă
penlrll crearea unei ambf
puri anecdotă, abonatîlor, 

, line electrichmul să la re· 
ilO!, '!1Il~18. uzIna să le trimită şi 

anzll. ŞUtl vorba: e intreb ... 
la şi miroasă a b;·ânză, 

Bravol 

Colţul Bănăţean 
Dela redacjia noastră din Timişoara 

-Intr'o atmosferă de caldă prete
nie, s'a sărbătorit Ouminecii seara 
la Cafeneaufl Palace, nunta d-şoa
ref Amalia lndreiu, fiica d lui George 
Indreiu, controlor-şef la administra
tia de indirecte, cu d1. Zimcencoo 

Naşi au fost doamna şi domnul 
Boboiceanu. 

- Cele două restaurante, legio
nare, se bucură de·o frumoasă-- cli· 
entelă românească, atrasă aci şi de 
mediul simpafîc şi de eftinălatea 
preturilor. 

- O. Augustin Coman, 8 prImii 
O destul de aspră palmă din partea 
jurafi)or cari au achitat pe d. Mi
hăilescu Timiş, de orice peualitatate 
în procesul de presă ce I I jnten' 
tase primarul, care n'a putut răs
turnll nici una din acuzele. oo acu
tu lui. 

SenzalionaJă o fosl depozlUo ~e' 
natorului liberal NJcolau - iil cu mi
lioanele dela Teall ul Banatului -
care şi-a acuz/lt fără milă cole .. 
gionarii politicI. 

Acuzatul a fosl apărat printr'o 
mag;strală pledorie, de către d. A
drian Brudariu. 

- Vechea noastră cunoşlinlă Sche 
er din tr:nÎlafea Lippi-Scheer-Zse
delyl se ehînue la Timişoara cu 
Llyoydul- o copie identică a 08-
ciei din Arad. 

Intelegeti, deci, cam cum devine 
cazul! 

- Pentru un match de foof baII, 
directorul de banca Gulu şi preto
rul Grăciunescu. fug dela DeVII la 
Timişoara! 

Asta, într'adevur se cpeamă pa
siune sportivă. 

... ....,' A' ... -, AW1'''-• al'4_ 
Noutăţi in stofe de toamnă 

Stofe pentru paltoane femenine 
Stofe pentru uniforme şcolare 

la postăvăria 

VAJDA 
peste drum de teatrul com4nal, str. Gen. Bertheloth 8.' 

Se poate cumpăra cu carnetul M ERe U R 
"_a_A'~._' .. ţ_._~~$M$"_a __ ~j_."_a.A'_'_' __ "~.~V.'''_~~·.lMn~ __ J_t~'_n .. _%.% ___ '," 

Criză nelcă, ctlză 

Solia luI Mitică, intra plângâ,nd In 
locuinta prlefenei ei, dna Nae şi 

'ncepe să se plângă: 
- Inchipuieli. de un timp nu şt'u 

ce Ore bărbatui meu: la ami azi vine 
acas8 se aşează la masă dt\r nu·mi 
adresează nici un cuvânt apoi plea
că, Seara vine la cins. mănâncă. 
dar farăş nu spune nici un cuvânt, 
ci se culc •. Nu ştiu ce să mai fllc ... 

c - N'ai nici un motiv să te plângi 
..:... it răspunde dna Nae - pentru 
că probabil bărbatu·tiiu te-a lăsai, 

însă n'are b6i1f so se mufe de a .. 
casă ... 

Cu ce trăi~? 
o discuţie într'o societate. Prob~ 

Ierna discutată: veşnica lipsă· de 
bani şi dorinţa de a-i avea prin cât 
mai puţine sforţări datoria. La un 
moment dat cineva lansă intreba· 
rea; 

- Ce ai face dacă ai câştiga lozul 
cel mare? 

Logodnicul şI... gazeta 
- .Ia ascultă tinere, zise căpi

tanul Galonescu, candidatului fiicei 
sele. vizita d-tale la noi imi amin
teşte desvolfarea unui ziar". 
~ "Cum aşa, domnule căpitan 1"_ 
- "PăI, mai intâi ai început. ca 

şi o gazetă Două, să apari la noi 
odată pe săplămână, pe urmă de 
două· trei oli, apoi în fiecare după 
nmtazfÎ şi la urmă in ediţii speciale. 
dimineata, la prânz şi searn 14 o 

Sfat modern 
- Mamii, iarăşi m'am certat cu 

logodnlcul meu. Care din noi trebue 
să faco coacesli celuilalt 1. 

- Inainte de căsătorie, fu. după 
căsătorie, natural cii elI. 

FABRICĂ DE 
STAMPILE 

GRAVOR 
"Stampa" 

KARCZAGI & ILLIN 
ARAD, Str. Eminescu 12 Răspunsuri diferite: unul una al

tul alta. Cucoanele: Toalete, pantofi 
şi bijuterii. Unul răspunse: Cine ... atografe: 

_ Mai întâi mi aşi cumpăra casă... URANIA: Umbra tr,cumlu/, - un 
_ Ba mai bine ţi·ai da exame~ excelent şi dramatic fJI~ vienez. In 

• roiurile principele: Lu/se Ullrich şi 
nele restante îl plasă altul. Gusiav Diesel. 

- Nu-i Maştie, - răspunse cel Progfamul viitor: In serviciul Franţet, 
repezit - pentru că având o casă - un film de mare montaj. de pu
poţi trăi linţştit şi fără examene, - teroică şi emotloncnlă aventurii. In 
cu toate că şi aceste vin, - până rolurile principale: Edwig FeuJliere 
când cu examene şi fără casă trăeşti şi Erich Von S!rohelm. 
cu mult mai greu că relele de azi SELECT: Rtpufafla domn'şoarei 
când proverbul ai carte ai parte Allenbury, - unul din ultimele tilme 

ale celebrei }tatl HarJow. In cele
s'a'ntors pe jos: ai carte n'ai parte!... lalle roluri: Myrno Loy, Willam 

- Guvernul a hotărât reduce
rea pretului la produsele de tier şi 
in primul rând va reduce pretul 
plugurilor dela 2200 lei la 1500 lei. 
Celelfllte unelte agricole ou fost 
leffinite Cu 400/0. 

Powel şi Spencer Traey. 
Programul viitor: In larg, un film 
francez cu M. ehanial. 

CORSO: Uitlmul tren din Madrid 
~ .. film de palpitantă actualitate. 

Obline succes imens. 

Pag. 3 

N'ar fi multe? 

o sta UsUcă InteresantI! arafă că 
in România sunt 893 bănci, pe când 
in Germania nu sunt de cât 90, In 
Anglia 31. Jar in Franta 8. 

N'ar fi prea multe 893 bănci, 

pentru o populaUe de 14 milioane 
oameni săraci, 3 milioane funcllo
nari şi numai un milion de oameni 
înstăriti 1. 

PoHticale 

Pleacă sau nu pleacă liberalii 
dela guvern 1 

Unii afirmă, că fac deja pregăUri 
pentru a doua guvernllre. 

- Care e adevărul 1 
Birnbaum trăgea de moarte. Deo. 

dată il vine ceva in minte şi şop

teşte nevestei: 
- Poti să·mi dai sarmale um

plute 1 
- Cum s8-11 df.u sarmale um· 

plute 1 N'o să-Ii face bine - zice 
nevasta. 

- Să intrebsm pe domnul doc
tor, că are inimă mai bună. 

Domnule doctor, pot să mănânc 
sarmale 1 

- De pul.1 puh:tî - zice doc
forul - dar de mistuit veli misluf... 
pe lumea cealaltă .. 

(Ro N.) Z. 

22509/1937 

Este un număr sub care la 
primHrie s·a înregistrat un de
nunt contra unui vameş dela 
vama Curticiului. Noi am arA· 
tat cine e, insă primăria n'a 
incepul nici acum-după doua 
luni dela inaintarea denuntului 
-nici o cercetare. Să fie oare 
atât de tare "mahărulc care-j 
tartorul şi protectorul vama şi· 
lor, incât să acopere şi cele 
mai evidente nereguli? 

Vom vedea. 

Să !lu·i iasă. 
Băiatul lui Pkală la şcoalâ îşi pune 

vată într'o ureche. 
- De ce-ţi pui vată într'o singu

ră ureche? - îl întrebâ învăţătorul. 
- Să numi iese pe o ureche ce 

a intrat pe cealaltă. 

Cauză şi efect 

Călători veniti din oile oraşe, spun 
şi dovedesc că tariful 8utobuzelor 
din Arad. e foarte urcat in raporl 
cu distanta ce o parcurg, Călătorii 
spun - părere susfinulă dealtfel şi 
de specialişti - că dacă tarifele 
vor fi reduse şi llumărul autobuze
lor mării. incasările vor creşte. 
Mă rog. cum 1 
Păi judecati 1. ... 

S'. delu:L •• Reslaura .. lul! 

"E XTR]\" 
Vi.uri de Dargaşani şi Aiud. Şam
panie din ţara şi strainatate, liche
ouri, eta. La restaurantul "Edra" 

Arad. Str. Eminescu, colt cu Ciclo 
Pop unde se vand şi lie consuma 
cele mai ielecte bau tufi .., ...................... .. 
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Viata , politică 
Partidele noastre politice în fafa 

• • SUCCeSIUnI 
un apanaj. 

E cazul câtorva mai bătător la ochi. 
Până mai eri pentru dnii lamandi, Mi· 
halache, Ar. Călinescu ... eujusdem fa

Sperante şi programe-Democratie "integraIă" rinae problema apărării naţiunii erea 
(1 născocire a huliganilor şi antisemiţi' 

şi democratie "corigentă" 
Dela red~ctla noastră din Bucureşti 

Fiecare organizaţie politică - fie 
cât de minusculă - îşi are supre, 
mul ţel îndreptat spre masa capi
oasă a guvernării, 

lor acum nu mai prididesc să se laude 
cu nnaţionalismul integral U (vrt'au dnii 
I.:tmandi şi Miha/acbe să zică ninte
grat" . cu Leibovici, Schvarl, Czucker· 

ţări ... Şi astfel se scurge viaţa aces ma11, Wiess şi ... Co/ţescu dela Kohn). 
tor organizaţii, după un leit motiv Insă oricum ar specula unii sau alţii, 
cunoscut şi hazliu. chestiunea, problema în sine rămâne 

Insă în ultimul, timp se pune cu mai aşa cum o înţelege orice om de bună 
multă seriozitate o problemd mai gra- credinţă, iar rezolvarea ei nu se poate 
vă şi mai vitală pe"tru naţiune. E face prin expediente şi simple paliati~ 
vorba de rosturile ei proprii, de fiinţa ve. Dar in cadrul democraţiei integrale 
ei însăşi, de intangibilitatea acesui fi' a dlui Mihalache plus dr, Lupu-Ber
inţe şi, natural, de unde până acuma covici "ea« incontestabil nu e decât un 
acei căţiva rari cari propovăduiau a.. descântesc băbesc iar şi acela al de
părarea naţiunii erau taxaţi drept pro mocraţiei corijate a dlui Tătărăscu nu' 
povăduitori în pustiu şi pescuitori în şi găseşte culcuşul potrivit şi ambianţa 
apă tulbure acum fi se tagadueşte buna necesara... Atunci? Căci probleme e 
credinţă. Iar marile organizaţii - par- .musai" să fie rezolvată. Atunci ră
tidele îşi însuşesc cu mult brio acest mân celelalte grupări "de tranziţie« cari 
punct de vedere al "naţionalismului in- vor nivela terenul pentru ca odată na· 
tegral", Ba de unde până acum il re- ţiunea să fie cu adevărat intronată în 

Fiecare îşi are intocmit un pro
gram pentru fericirea colectivitati ce 
i se abandonează. Căile legale stau 
deschise tuturora pentru putinţa pro
movării la şefie - la cârmuirea tre' 
burilor publice. Se strădueşte fiece 
organizatie a şi câştiga cât mai mulţi 

. aderenţi cari să- şi pună toată încre· 
derea in ei şi, indeosebi să "le in· 
credinţeze votul". Ce miraculos e 
acest "vot" şi câte speranţe şi amă
giri produce, de aceia nu e de mi
rare ci toţi corHeii înrolaţi in di
verse partide aleargă în lung şi 'n 
lat pentru a-şi asigura - cel puţin 

pugnau, Încep să şi-l însuşească drept toate drepturi/ei ei. e. h n. _- *'* ...".,. * '-""'-*'1"" ~....... ....... _ __ ... ---.,. __ IL 

platonic - adeziunea cetăţeanului. E Axa Roma-Berlin 
surprinzător chiar că bietul muritor Zilele acestea dnlt Musollni şi Hl
de rând mai poate face un discer~ tler s'au întâlnit la MU'lchen şt Rer
nământ între atâtea laude şi bârfeli Un. Germania hitlerista a fdcut o 
cu care i se imbâcsesc urechile în etuz/asta primire duce/ai Musolint 
preajma urnei ... Că să i fi purtat un care intrece v(zlta fdcuta de Fuhru 
demnitar ~ales de el" prea mult in- la Elveţia. Cu aceasta ocazie s'a 
teres nu s'a prea pomenit. Dar bie· pus din no" şi mai accentuat, in 
tul cetăţean speri că odati şi odată discuţie axa Roma-Berlln, Apropie .. 
doar, doar o da Dumnezeu. Dar rla dintrt Germania national-socla
speranţele se spwlberă cronometric ltstd şi Italia fascisM, state totali
ca frunzele în fiecare toamnă. Vo- tare, având un prim obiectlv lupta 
tcaza odată pe unul şi odată pe ce· . contra invazid bolşevice, e privittl 
lălalt, după aceia iar pe primul şi cu un real interes de dlJuzorUjron
pe urmă filozofeaza şi el. "Dar ce turilor populare şi cu o legitima 
dracu fac ăştia dom'le r. Şi aplică ingrijorare. lf1tr'adevăr: e clar pen
ştampila pe buletin la întâmplare tru toată lumea de bund credinta 
sau ... in bloc. Şi astfel am ajuns că cd momentul politic International e 
numai crede nimeni in nimic. lşi framântat de doua ideOlogii, una a 
face fiecare datoria de cetăţean că consolidarii natiunii şi alta a inter, 
doar votul e un drept, dar e şi o naţionalismului destramat, ascuns 
datorie. La drept ar cam renunţa sub filma dulceagt'l a democratIei. 
el... dar dacă-i şi datorie? - atunci O" cum Italia şt Germania Ifpr~
mai ascultă şi expunerile programa~ zlntă un bloc de 110 milioane oa
tice ale diverselor partide. In fiecare men~ bine edllcatl ş~ d/sclpllnaţ~ nu 
program se creiază adhoc o lume ne surprinde ca se cauta pe toate 
miraculoasă, lumea dreptăţii şi a fe- cdile - de cdtre oj{{;lne b!ne ca-
ricitii. nascute - a·l dlscredda. 

Sunt expuneri de principii ce n'au Insd axa Roma-BerUn nu se ll~ 

D. O~I. Goga la Arad 

Duminecă, 3 Oct. d. Octavi
an Goga preşedintele partiduluI 
national-creştin invitat de e. 
Eugen Barbul, preşedintele org. 
de Arad va vizita comunele: 
Chişineu- . Criş şi [neu 

c..oltorla 

1. COSTICi\. 
}t. •• d. SI •• Conslslo.ulul .3 

vis, a· vis cu Episcopia 
execută cele mai moderne 
costume. Face paltoane de 

iarna în rate. Preţuri 

foarte reduse t 

nimic comun cu viaţa - cu viaţa miteaza numai la popoarele cari o 
aspra de toate zilele care am dori compun el, dupa ulttmlle ştiri sosite 
fiecare câte puţin sa ni se indul, din Roma, ea' desch.'sa tuturor 
ceasca. Ramii totdeauna uimit de in- acelora ce doresc o smcera apărare 
corectitudinea acestor domni, ce o- a pdcll. Prin această ofuta ce se 
dată cu piciorul în pragul Puterii, face şi care vizeaza În deosebi sta
uită tot. Parcă li s'ar aşterne o cea~ tele dunărene şi Polonia se dcl o 
ţa deasă pe creer. Calcă tot in pi~ mare lovitllrd incendlarUor anarhişf/ Regretabil 
doare "e imperativul vremii sau al din Moscova şi pune pe gândurt 
momentului" îţi spune sub formă de Franta şi AngUa. De realizat nu se 
scuză, drept consolare. Dacă cauţi va realiza atât de uşor, întrucât 
să-i aminteşti de program, atunci îţi sentimentalismul în politica externa 
va spune că în definitiv programul a unui stat, pe al dalie plan, înstl 
cel adevărat nu e cel tipărit - care in orice caz e dtsful cd exista ade~ 
poate retrage (progresul dom'le!) ci ziant, 1:Q sd zicem, platonice. An
cel viu, acela care pulsează mereu gojamenteJe în vJgoare ale statalo, 
in mersul vremii. Dar cetăteanul li- create dupa rdsboiu, le /mp:zn re .. 

Şcolile au începui şi odată cu ele 
$i micile intâmplărl savurOQse din .. 
tre profesori şi elevi. Iată una: 

- Mitică - zice profesorul
spune.mi e bine zis "eu er8m ple-

. cal'1 
- Nu domnule profesor l 
- De ce? 
- Pentru că. e regrelobil, dom-

nul profesor incă n'8 plecat nicio ... 
dadi dela incepere8 şcclH J... 

, niştit e prea naiv ca sa 1 miroase, urve şi prudente. Altfel, ni se paIe 
aceasta fiind particularitatea specifică ca adtziunile la aceasta axd ar ji 
a .omului politic". Şi în faţa argu~ mal pfObe şi mai entus/aste, fiindca 
mentului infailibil taci, înghiţi in sec se pune o problema vitala pentru Ce se poartă 
şi laşi să ţi se mai strângă chinga. fiecare stat: Integritatea 1.1 ca pe,-

S'au perindat dela unire încoace soana, pe când "dlncolo· - la de. Femeile sunt In plinii agitatie. A 
atâtea guverne, atâtea nuanţe şi toate mocratla camullatd - se are ,prea venit sezonul in care trebue să-şi 
au venit anuntind cu tămbălău un multi" vtdere .securltatea mondiald" facă toalete. 
program pe care au avut grije ca a neglijându-se - in fond, nu apa- Inlrebarea este: ce se poartă? 
doua zi să·} dea negrei uitări .. , Că· rent - Interesele specifice ale sta- .Bravo· ! e gata cu răspunsul, ca 
dea sarmanul in desuetudine până tRlut. Se opereaza o deslrdmare intotdeauna: 
ce dădea Dumnezeu să revină tăm- lenta dupa un plan bine studiat de - Femeile ca să fie elegante, 
băIăgii în opoziţie pentru ca sa-l ofganlzatiile jrancmasonice, ca" nu trebuie să poarte ••• toti bărbatii de 
scuture jară de praf in faţa bietei se g,abesc niciodată. e. it. n. n8S. 
~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ o 0~-" L ••• - - .• Tiparul Tipgrafiei.Dieceune" Institut de Arte gr . ce; Arad 

Rentele împroprietăririi 
pentru plata datoriilor din 

reforUl& agra .. ă. 
cumparaţi cel mai 

avantajos la 
Banca 

Golds.:Lulidl 
Arad, Str. Eminescu 4. 

ine 
prie 

APj 

M~ 
=-----------.JOctl 

Cronica medicală. 
tu. 

Cauzele mortii 
E 1 l' '" . aU 

~'O u~ta t ttJu "mane ~, ani 'e O 
01!':f şte la "n. ~oment dat. Legea' ât ' 
%lbJ14 Q mOr/Jl nu face e~eePljt '* al 
Utl ·vie/Hilor. P 

Cauzese deeeselor au fost î~ e:B1 

birocratism în diferite categorii, II ~C 
ferite ""miri. Spicuind rapoarteU,. -
pe cauul/!! morJautăţii, se,ve$~ :ma 
rilor unndJoarele peru; 

1. Deces cauzat de 5 doctori. VII 
2. Delicat din tuilştere. 'iirt 
3. Cord al j"jmei. pe 
4. Debilitate congestioKal4. gt 
5. R4ceaJ4 di" "al"r4. .t 
6. I"toxi~arta fCervllor la.,ttr i il 
7. Confuziune pulmotlar4. 'dil 
8. plfeNmonie congefCila14, 'al! 
9. Debilitate (;onge"j/aI4 dllbM. 1 
10, lnsujiciexţ4 cardi"a14 şi I ,ta 

pel 11. Sinucidere necompltctiJ priI !LI 
gulare. '1 

12. Pneumonie bacilar4 ;1/," O I 
13. Febril perpera14 J4,.4 irtJ p'l 
14. AlbumiM luminoas4. ;.lp< 
15. Iltcăerarea intesU"elof'. ur, 
16, Incuiat la ambele t4r#.iUl 
Ială câteva cazHri simpatice. A 

pot s4 aleagiJ după plact UM 1 

ufoară ca alia. 

Avram Iancu. 
Primarul nostru a făcut o 

ca 'n poveşti a ţinut 7 zile 
pregătit pentru ea de un an 
Invitaţi a avut mulţi; dar pe 
nii nu le a chemat, că - aşa 
gurile rele - de ele nu vrea 
numai când e vorba de aleg 

Ştiinţa franceză. 

o maşină, plecând din 
la expoziţia din Paris, a a) 

graniţa franceză, unde un! su 

de vamă, întreabă: - Ce in. , 
litera "R" de ·pe maşina 1 " 

Roumanie, a fost rispun tu 
Şi HB" 1 C 
Bucureşti! 

Ah 1 - exclamă el, - U 

iaj . de cinci zile cel pu~n. p: 
traversat Siria, Persia şi Marea 

Români noştri au rămas ui 
cunoştinţele geografice ale 
zilor ... ! ·ar 

d 
Te le: 

• 1 
SAMBA TA. 23 Octomvrit, :\ă 
pania Cărăbuş, cu revista d 
TRO cARABUŞ. Direcţia: ; VJ 

"ase. In trupa, Stroe şi Vas' , 
Biletele la Diecezana, el i 

in 

Luni 11 Octomvrie, orele 9 
Palatul Cultural: Ul1 

concert dat de GEORGE E.'i 
La pian: Ionel Ghere • 
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